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 إحدى طائرات طيران اجلزيرة

 بطاقات البنك الذهبية تحتل المركز األول محليًا والخامس إقليميًا
 األولى إلى بيروت ودبي وعمان ودمشق واإلسكندرية والبحرين

 «بيتك» يتصدر قائمة «فوربس» محليًا 
  ألفضل بطاقات االئتمان الشخصية

 طيران الجزيرة تصدرت الناقالت الكويتية 
  إلى وجهات الشتاء األكثر طلبًا في يناير ٢٠١١

 حصة طيران الجزيرة لشهر يناير ٢٠١١ 
  على الوجهات التي تشغل إليها 

 الحصة السوقية لطيران الجزيرة  الوجهة 
 ٤٦٫١٪  وجهة اإلسكندرية 

 ٣٤٫٦٪  وجهة عمّان 
 ١٠٠٪  وجهة حلب 

 ٧٠٫٥٪  وجهة أسيوط 
 ١٨٫٩٪  وجهة البحرين 
 ٢٨٫٢٪  وجهة بيروت 
 ٣٩٫٧٪  وجهة دمشق 

 ١٠٠٪  وجهة دير الزور 
 ٩٫٦٪  وجهة الدوحة 

 ١٤٫٥٪  وجهة دبي 
 ٢٫٨٪  وجهة اسطنبول 
 ٧٩٫٦٪  وجهة األقصر 
 ٢٢٫٧٪  وجهة مشهد 

 ٣٢٫٨٪  وجهة شرم الشيخ 
 ٤١٫١٪  وجهة سوهاج 

 املصدر: تقريـــر اإلدارة العامة للطيـــران املدني حلركة 
املسافرين خالل شهر يناير ٢٠١١ 

 أصدرت شركة طيران اجلزيرة 
امس تقريرها الشهري عن أدائها 
 ،٢٠١١ التشغيلي لشـــهر يناير 
والذي اظهر اســـتحواذ الشركة 
على حصة ســـوقية قيادية من 
بني الناقالت الكويتية إلى وجهات 
الشـــتاء األكثر طلبا خالل شهر 
إلى  الرحالت  ٢٠١١، عـــدا  يناير 
مدينتي الريـــاض وجدة كونها 
املقاعد املسموح  محدودة بعدد 
الكويتية  الشـــركات  بها مقابل 

األخرى.
  وكشـــف التقرير الشـــهري 
لطيران اجلزيـــرة، الذي يعتمد 
علـــى إحصائيات اإلدارة العامة 
للطيران املدني املســـتقلة التي 
تصـــدر شـــهريا، أن الشـــركة 
اســـتحوذت على حصة سوقية 
بلغـــت ٢٨٪ على خط الكويت ـ 
بيروت، و٣٥٪ على خط الكويت-
عمان، و٤٦٪ على خط الكويت 
ـ االســـكندرية، و٤٠٪ على خط 

الكويت ـ دمشق.

الى تصدر  التقرير    واشـــار 
طيران اجلزيرة الناقالت الكويتية 
إلـــى وجهـــات رجـــال األعمال 
ووجهات عطالت نهاية األسبوع 
حيث اســـتحوذت الشركة على 
حصـــة ١٩٪ على خط الكويت ـ 
البحرين، وحصة ١٤٪ على خط 

الكويت ـ دبي. 
  وذكر التقرير أن نسبة التزام 
طيران اجلزيرة مبواعيد السفر 
بلغـــت ٩٣٪ خالل شـــهر يناير 
املاضي، ما يجعلها من الناقالت 
األكثـــر التزامـــا مبواعيدها في 

الشرق األوسط.
  يذكر أن طيران اجلزيرة حائزة 
على جائزة «أفضل شركة طيران» 
لعام ٢٠١٠ قدمتها مجلة «أرابيان 
بيزنس»، باإلضافة إلى اجلائزة 
الذهبية من قبل «ماجنوم أوبس 
أووردز ٢٠١٠»، وتشغل الشركة 
رحالت إلى ١٧ وجهة في الشرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا خالل 

موسم الشتاء ٢٠١٠-٢٠١١.  

 اعلـــن بيـــت التمويـــل 
الكويتي (بيتـــك) تصدره 
البطاقات  قائمة تصنيفات 
البالتينيـــة والذهبية على 
مستوى السوق احمللي، ضمن 
قائمة التصنيف التي أعدتها 
مجلـــة «فوربس ـ الشـــرق 
األوسط» في عددها الصادر 
أخيرا حول أفضل ٧٣ بطاقة 

ائتمان شخصية.
  واحتلت بطاقات «بيتك» 
البالتينية املركز األول على 
الكويت، واملركز  مســـتوى 
الرابع على مستوى الشرق 

األوسط، كما جاءت بطاقات بيتك الذهبية باملركز 
األول على مســـتوى الكويت، واخلامس على 
مستوى الشرق األوسط، فيما احتلت بطاقات 
بيتك الكالســـيكية املركزيـــن الثاني والثالث 
على املســـتوى احمللي والشرق األوسط على 

التوالي.
  يذكر أن «بيتك» يعد أكبر مصدر للبطاقات 
املتميزة من منط مسبقة الدفع كبطاقة اخلير 

وبطاقة األسرة على املستوى احمللي.
  وذكرت املجلـــة أن هذا التصنيف يأتي في 
إطار حرصها على توجيه املســـتهلك العربي 
ومساعدته على التعرف الى التكاليف احلقيقية 
لبطاقة االئتمان، مشيرة الى أنها استندت في 
هـــذا التصنيف الى منهجيـــة واضحة، حيث 
قامت مبقارنة الشروط واألحكام لـ ٧٣ بطاقة 
صـــادرة عن ٢٥ بنكا تعتبر مـــن أكبر جهات 

إصدار البطاقات في املنطقة. 
  من جهته قال مســـاعد املدير العام للقطاع 
املصرفـــي محمد ناصر الفـــوزان في تصريح 
صحافي، ان هذا التصنيف املتقدم يؤكد مجددا 

تفـــوق «بيتـــك» ومتتعـــه 
بخبرات مصرفية واســـعة 
في قطاع بطاقات االئتمان، 
مؤكدا في الصدد أن «بيتك» 
يحـــرص دائما علـــى أعلى 
مستويات اجلودة في مجال 
اخلدمات واملنتجات عموما 
وبطاقات االئتمان خصوصا 
لتكون اخليار األفضل دائما 
للعمالء، مشيرا الى أن البنك 
يتطلع لتوفير األفضل دائما 

للعمالء.
الى أن  الفوزان    وأشـــار 
«بيتك» يحرص على استخدام 
أحدث التقنيات املصرفية وأكثرها أمانا وسرية 
في مجال الدفـــع االلكتروني وفي ذات الوقت 
إضفاء السرعة واملرونة في االستخدام، حيث 
كان «بيتـــك» أول البنوك احمللية الذي يدخل 
نظـــام البطاقات الذكية وجنح في حتويل كل 
بطاقاته الى نظام chip card، الفتا الى أن هذه 
األفضليات منحـــت «بيتك» حصة مؤثرة في 

سوق البطاقات يسعى دائما لتنميتها.
  وذكـــر الفوزان أن التقـــدم املتواصل الذي 
يحرزه «بيتك» في هذا املجال يتواكب مع التوجه 
العاملي املتســـارع بالتحول الى االقتصاد غير 

النقدي.
  وكان «بيتك» قد بدأ حملة ترويجية لتشجيع 
إصدار واســـتخدام بطاقات بيتك (االئتمانية، 
مســـبقة الدفع، السحب اآللي) بعنوان «اربح 
قيمة مشترياتك نقدا بقيمة حتى ألفى دينار» 
متتد حتى نهاية مارس اجلاري، يفوز فيها كل 
شهر ١٠ عمالء بجوائز قدرها ٢٠ ألف دينار كحد 
أقصى وذلك عن استخدام بطاقات بيتك داخل 

وخارج الكويت. 

 محمد الفوزان

 ارتداد المؤشرات في آخر جلستين أوقف نزيف النقاط

 «األولى للوساطة»: األسهم ذات التوزيعات 
واألرباح الجيدة حّدت من خسائر البورصة 

 «الجمان»: تحرك البورصة إيجابيًا سيعتمد
   على مدى تدخل «المحفظة الوطنية» 

املســــتثمرين بأنه مبجرد هدوء 
العاصفة النفسية التي تهز الثقة في 
أسواق املنطقة منذ فترة فان هذه 
األسهم مرشحة للحركة النشطة 
واالجتاه الصعودي ملؤشراتها، 
ولذا سيكون بديهيا في تقديرات 
املتداولني التحرك على هذه األسهم 
القتطاف نتائج حركتها املرتقبة، 
باعتبار انها مهيئة لتكون الالعب 
الرئيسي في حركة البورصة في 
الفترة املقبلــــة. وبني التقرير ان 
التنفيذية خالل  الالئحــــة  اقرار 
األســــبوع املاضي ساهم إلى حد 
كبير في ارساء مبادئ الشفافية 
في حركة التداوالت ولو معنويا، 
ولعل املؤشر على ذلك ارتدادات 
اجللسة قبل األخيرة والتي أعطت 
مؤشرات عكسية للمشككني حول 
تطبيقات قانون الهيئة ودوره في 

طرد املستثمرين. 

  القيمة المتداولة

  وقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة 
لألسبوع املاضي نحو ١٤٦٫٨ مليون 
دينار مقارنة بنحو ١١٣٫٩٦ مليونا 
خالل األســــبوع السابق مرتفعة 
بنحو ٢٨٫٨٦٪ عن األسبوع السابق 
له ومبعدل تداول يومي بلغ ٢٩٫٤ 
مليون دينار، كما ارتفعت كمية 
املتداولة لهذا األسبوع  األســــهم 
بنحو كبير وبنسبة ١٠٠٫٣٣٪ لتبلغ 
بنهاية هذا األسبوع ٨٠٠٫٧٧ مليون 
سهم من خالل تنفيذ ١٥٦٠٣ صفقة 

مبتوسط ٣١٢١ صفقة.
  واشــــار التقرير إلى انه فيما 
يتعلق مبعامل انتشار السوق بلغ 
عدد األسهم املرتفعة في تعامالت 
األسبوع املاضي ٩٠ سهما، فيما 
بلــــغ عدد األســــهم املتراجعة ٣٨ 
ســــهما، فيما استقر ٨٨ سهما من 
اما االسهم املوقوفة  دون تغيير 
عن التداول وغير املتداولة فبلغت 

٦٨ سهما.
اليومية    شــــهدت االقفــــاالت 
األسبوع املاضي فارقا محدودا بني 
قيمة العرض والطلب وصل أقصاه 
في ثاني جلسات األسبوع حيث 
بلغ ٢٢ مليون دينار حيث شهدت 
اجللسة اعلى طلب عندما بلغ ٤٥٫٦ 
مليون دينار وادنى عرض عندما 

بلغ ٢٤ مليون دينار. 

التي بدأ منها أو قريبا منها، وذلك 
بافتراض عـــدم تدخل احملفظة 
الوطنية كمـــا كان يتردد بقوة 
خالل األسبوع املاضي، أما في حال 
تدخل تلك احملفظة، فإن البورصة 
ستتحرك إيجابا ولو مؤقتا، حيث 
ســـتعتمد درجة اإليجابية على 
التي ستضخها احملفظة  املبالغ 

املذكورة.  

التشريعية  الســـلطتني  ما بني 
والتنفيذية، ناهيك عن التطورات 
السياسية واألمنية في املنطقة، 
والتي ترفد حالة احلذر والترقب 

السائدتني.
  وتوقع «اجلمان» أداء متذبذبا 
لســـوق الكويت لألوراق املالية 
خالل األسبوع اجلاري قد ينتهي 
إلى نفس املســـتويات السعرية 

 قـــال مركز اجلمان 
لالستشــــــــارات 
االقتصاديـــــــة ان 
«مؤشـــر اجلمـــان 
للثقة « لألســـبوع 
املنتهي فـــي ٢٠١١/٠٣/١٠ تراجع 
إلى مستوى ٥٢٫٠٢ نقطة، وذلك 

مبعدل طفيف بلغ ٠٫١٠٪.
  واوضح «اجلمان» ان تراجع 
مؤشـــر الثقة كان مستمرا طوال 
أيام تداول األسبوع، وذلك باجتاه 
معاكس ألداء املؤشر الوزني الذي 
ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة ٤٫٢٤٪، 
وكذلك السعري – ولو بدرجة أقل 

– والذي حتسن مبعدل ٢٫٢٪.
  ويعكس هذا التباين في أداء 
مؤشـــر اجلمان للثقة من جهة، 
واملؤشرين الوزني والسعري من 
جهة أخرى، ما يشاع عن تدخل 
احملفظة الوطنية لدعم السوق مما 
رفع املؤشرين الوزني والسعري 
وكذلك معـــدالت التداول، بينما 
الثقة بالبورصة سالبة  مازالت 
نظرا ملعطيـــات علمية وفنية، 
والتي تعززها حالة الشد واجلذب 

املدرجة املستفيدة من التداوالت 
النشطة خالل األسبوع املاضي، 
وهو ما انعكس ايجابا على مكاسب 
املؤشــــر الوزنــــي، ولعل محرك 
املســــتثمرين جتاه هذه األسهم، 
أرباح املصارف وتوزيعاتها التي 
بدأت عقد جمعياتها العمومية من 
بنك الكويت الوطني منذ األسبوع 
املاضي، فغالبيــــة قطاع البنوك 
يتحضر لعقــــد عمومياته خالل 
أيام، ما يعني تكتيكيا بالنســــبة 
ملديري احملافظ والصناديق قرب 
إليهم،  التوزيعات  وصول قطار 
ومن ثم جاء الدخول استراتيجيا 
على خط هذه األسهم فيما يتعلق 
املراكز واالســــتفادة من  ببنــــاء 
التوزيعات اســــثتماريا قبل عقد 

عمومياتها. 
بــــان تداوالت  التقرير    وأفاد 
األســــبوع املاضي أفرزت معطى 
جديدا اثر على نشــــاط السوق، 
حيث بدا واضحا فك االرتباط بني 
سهم «زين» وتعثر صفقة شراء 
٤٦٪ من أســــهمها لصالح شركة 
االتصــــاالت اإلماراتية، ففي حني 
كان احلديث عن الصفقة احد أهم 
احملدادات حلركة سهم الشركة على 
مدار األسابيع املاضية، استطاعت 
ادائها السوقي عن  الشركة عزل 
التوزيعات  نتائج الصفقة، عبر 
املغرية التي تتجــــه إلى اقرارها 

بواقع ٢٠٠ فلس نقدا لكل سهم.
  ولفت التقرير إلى ان ما شجع 
املستثمرين اكثر للنظر بعني ضيقة 
إلى نتائج تعثر صفقة بيع حصة 
الغالبية في «زين»، نظرة العديد 
منهم إلى جودة سهم الشركة، حيث 
يعتقد الكثير منهم ان قيمة السهم 
التي  القيمة  احلقيقية تتجــــاوز 
وضعتها «االتصاالت االماراتية» 
عند ١٫٧ دينار للسهم، اذ ساد شعور 
واسع لدى املستثمرين بان السهم 
يستحق اكثر من هذه املعدالت، وان 
السعر املعلن للصفقة ال يعكس 
اداء «زيــــن» احلقيقي، خصوصا 
ان «زين» من االسهم القيادية في 

السوق.
  واشار التقرير الى ان الشركات 
التي أعلنت عن أرباح جيدة متثل 
كتلة مؤثرة من إجمالي وحدات 
الســــوق، ما يولد شــــعورا لدى 

 قالت شــــركة 
األولـــــــــــى 
للوســـــاطــة 
فـي  املاليــــة 
تقريــرهــــــا 
األســــبوعي، ان تدخــــل احملافظ 
والصناديق في تداوالت اجللسة 
قبل األخيرة، والتي ميزها شراء 
األسهم ذات العوائد اجليدة أذكى 
تداوالت األسبوع املاضي في سوق 
الكويت لــــألوراق املالية إلى حد 
ملمــــوس، وذلك رغم اســــتمرار 
املخاوف بشأن سالمة اقتصادات 

أسواق الشرق األوسط. 
  وقالت «األولى للوساطة» ان 
التي قادت  السياســــية  العوامل 
التراجع  إلى  األسواق اخلليجية 
على مدار األسابيع الستة املاضية 
لم تتغير، إذ التزال حالة انعدام 
اليقــــني بســــبب االضطرابــــات، 
وعــــدم وضــــوح الصــــورة أمام 
املستثمرين احد أهم االعتبارات 
وراء تراجع فــــرص العودة إلى 
اتخاذ قرارات الشــــراء الواسعة، 
إال ان عمليــــات الدعم والشــــراء 
ساهمت في رفع مستوى اإلقبال 

لدى املستثمرين.
  وأشار التقرير إلى ان البورصة 
لم تستطع تعويض كافة خسائر 
األسبوع السابق لألسبوع املاضي 
إال انها عادت بأكثر من نصف تلك 
اخلسائر مع تراجع في متوسطات 
التداول اليومي الى اقل مما سجل 
في أسبوع قصير نسبيا مقارنة 
بأسبوع متكامل اجللسات شهد 
عودة حراك سياســــي محلي، لم 
يخل من حتــــركات غير طبيعية 
في ظل التوتــــرات اإلقليمية في 
عدد من الدول العربية واخلليجية 
مع وجود حترك في تغيير عدد 
من اإلجــــراءات وبعض القرارات 
السياسية التي أضفت نوعا من 
ردود األفعال لتلك التوترات األمنية 

املتالحقة.
  وأضاف التقرير ان املستثمرين 
على ما بدا متمســــكون بحذرهم 
الســــلبية  فيما يتعلق بالنظرة 
للتوسع في الوقت احلالي، لكن 
شراء أسهم ذات توزيعات وارباح 
جيدة قد حد من خسائر العوامل 
النفسية املدفوعة بإحداث املنطقة، 
اقتراب موعد دفع  خصوصا مع 
بعض هذه التوزيعات في مارس، 
وبينت الشركة ان املؤشرات في 
بورصة الكويت بدأت األســــبوع 
املاضي مكتسية باللون األحمر، 
اال انها استطاعت تعويض جزء 
من خســــارتها في آخر جلستني، 
خصوصا في جلسة األربعاء التي 
جاءت كنقطة فارقــــة في حركة 
تداوالت األســــبوع، بـ ٢٨ مليون 
دينــــار تداوالت، ميزها نشــــاط 
احملافظ والصناديق على األسهم 

صاحبة األداء اجليد.
التقريــــر ان كتلة    وأوضــــح 
البنوك جاءت في الواجهة، حيث 
الوحدات  كانت على رأس قائمة 

 تقـرير 

  استضافت هيئتي الصناعة السعودية والكويتية

 «إيكويت»: تكامل القطاعات الصناعية الخليجية 
  جزء ال يتجزأ من إستراتيجية الشركة الحالية

 أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات عن استضافتها 
مدير عام هيئة املدن الصناعية الســـعودية د.توفيق 
الربيعة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية 

د.علي املضف.
  وبهذه املناســـبة، قال نائب رئيس شركة ايكويت 
للشؤون الفنية محمد آل بن علي ان: «تكامل وتعاون 
مختلف اجلهات الصناعية اخلليجية احلكومية واخلاصة 
جزء ال يتجزأ من استراتيجية شركة ايكويت لضمان 

تطوير هذا القطاع احليوي الذي يلعب دورا رئيسيا 
فـــي تنويـــع مصـــادر الدخـــل وضمـــان التنميـــة 

املستدامة».
  واضاف آل بن علي في تصريح صحافي: «على ضوء 
ذلك، تتولى الشركة دور املشغل الوحيد ملجموعة من 
الوحدات الصناعية ذات املواصفات العاملية املنتجة لـ٥ 
ماليني طن سنويا من مواد االيثيلني والبولي ايثيلني 
وااليثيلني جاليكول والستايرين مونيمر والبرازيلني 

والبنزين التي يتم تسويقها في الشرق األوسط وأفريقيا 
وآسيا وأوروبا».

  واوضح آل بن علي انه: «بفضل الدعم املستمر من 
القيادة الكويتية ومختلف اجلهات الرسمية خصوصا 
الهيئة العامة للصناعة تساهم شركة ايكويت بفاعلية 
في جهود التنمية املســـتدامة الوطنية خصوصا في 
املجال الصناعي مما أهلها للحصول على جائزة صاحب 

السمو األمير ألفضل مصنع في الكويت». 

 قــــال رئيس مجلــــس ادارة 
الوطنية لألوفســــت  الشــــركة 
أنور اجلودر ان شركة ريثيون 
األميركية حصلت على موافقة 
الشركة الوطنية لألوفست على 
الفكرة املبدئية املقدمة من قبلها 
لعمل مشروع أوفست في مجال 
التعليم العالي، مشــــيرا إلى أن 
شركة ريثيون تعد من كبريات 
الشركات املتخصصة في مجال 
املقاوالت الدفاعية األميركية حيث 
تركز في نشاطها على تصنيع 
الدفــــاع وااللكترونيات  أنظمة 
التجارية، كمــــا أنها أكبر منتج 

للصواريخ املوجهة في العالم.  ولفت إلى أن هذا املشــــروع جاء على 
خلفية إعالن الشركة الوطنية لألوفست عن املعايير اجلديدة اخلاصة 
بالشراكة بني الشركات األجنبية امللتزمة باألوفست والقطاع اخلاص 
احمللي، واملعتمدة من قبل مجلس إدارة الشــــركة الوطنية لألوفست، 
وبعد أن تلقت الشركة مباركة واستحسان بعض اجلهات االستشارية 
والرقابية املعنية ببرنامج األوفست نظرا ملا تتمتع به تلك املعايير من 
حتقيق ألهداف الشراكة احلقيقية عبر تشجيع منو وتنويع نشاطات 
القطاع اخلاص الكويتي لالستثمار في املشاريع الهامة، مع ضمان نقل 
األساليب التكنولوجية املتطورة واملناسبة للكويت، وإيجاد وتنمية 
الوظائف ذات املهارات العالية للمواطنني الكويتيني، وذلك من خالل 
تطبيق مبادئ العدالة والشفافية التي من شأنها فتح آفاق االستثمار 

األجنبي للمشاركة في املشاريع الوطنية والتنموية في الكويت . 

 «الوطنية لألوفست» تنفذ مشروع 
«أوفست» في مجال التعليم العالي

 أنور اجلودر


